
 

 

ЗАПОВЕД №9/21.01.2011 год. 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ „СЛУЖЕБНА ТАЙНА” 

 

На основание чл. 21 от “Правилника за прилагане на Закона за защита на 

класифицираната информация”, която може да навреди на интересите на Община 

Челопеч и Приложение 1 към чл. 25 от “Правилника за прилагане на Закона за защита 

на класифицираната информация” 

 

НАРЕЖДАМ: 

І. Определяне фактите, сведенията и документите представляващи служебна тайна за 

Община Челопеч. 

1. Сведения свързани с вътрешната сигурност: 

- План за оповестяване и доставяне на мобилизираните ресурси от Военен отдел – за 

служебно ползване 

- Инструкция за дейността на дежурния по община при привеждане на военния отдел в 

по-високо състояние и степен на на бойна готовност-СЕКРЕТЕН 

- Инструкция за дейността на дежурния по община при привеждане на военния отдел в 

по-високо състояние и степен на на бойна готовност-СТРОГО СЕКРЕТЕН-2бр. 

- Инструкция за дейността на дежурния по община при привеждане на военния отдел в 

по-високо състояние и степен на на бойна готовност-ПОВЕРИТЕЛНО-2бр. 

- План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 

при бедствия, аварий и катастрофи “Пречиствателна станция за питейна вода” Община 

Челопеч 

- Аварийни планове: водни обекти за язовир “Качулка” 

- Аварийни планове: водни обекти за язовир “Кирчов язовир” 

- Аварийни планове: водни обекти за язовир “Зарен” 

- Общински план за защита при бедствия 



- План за управление при кризи в следствие на терористична дейност 

 

ІІ. Служебна тайна е информацията създавана в Община Челопеч, която не е държавна 

тайна и нейното разгласяване или издаване би се отразило неблагоприятно за Община 

Челопеч или друг правнозащитен интерес. 

ІІІ. Нивата за класификация за сигурност на информацията се определят от лицето, 

което има право да подписва документи, които съдържат класифицирана информация. 

ІV. При ползване на сведения и данни от документи получени в Община Челопеч от 

други организации, да се прилагат нива на класификация за сигурност определени в 

тези документи. 

V. Разгласяването на сведения, представляващи служебна тайна подлежат на 

отговорност съгласно чл. 284 и чл. 360 от “Наказателния кодекс” или се налага 

административно наказание. 

 

Копие от настоящата заповед да се предостави на служителите от Община 

Челопеч за сведение и изпълнение срещу подпис. 

 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Челопеч. 

 

 

Инж. Ал. Кесяков 

КМЕТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ  

Софийска област 


